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EXAMENE DELF / DALF 

Sesiunea : FEBRUARIE 2020 
 

Doamnă, Domnișoară, Domnule 

 

Pentru susţinerea probelor de examen la care sunteţi înscris(a), vă rugăm să vă prezentaţi cu                     

30 de minute înainte de ora indicată mai jos, la următoarea adresă :  

Şcoala Generală nr. 6 « Iacob Mureşianu », Bd. Eroilor 29A-31, Braşov    

 

SSÂÂMMBBĂĂTTĂĂ  1155..0022..22002200  
 

DDUUMMIINNIICCĂĂ  1166..0022..22002200  
 

   DELF A1 (scris + oral) 
 SCRIS : 9h00-10h20 

 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 

 

   DELF B2 (scris + oral)   

 SCRIS : 10h00-12h30   
 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 

Atenţie : exerciţiul de ascultare este special conceput 

cu zgomot de fond şi debit de vorbire rapid. 

     DALF C1 (scris + oral)  
 SCRIS : 9h00-13h00    

 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 

     DALF C2 (scris + oral)  
 SCRIS : 9h00-12h30    
 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 

     DELF B1  (scris + oral)  

 SCRIS : 11h00-12h45   
 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 

     DELF A2 (scris + oral)  
 SCRIS : 11h00-12h40   

 ORAL : cf. listelor afişate (v. mai jos pct. 1) 
 

 

1) Începând de joi 13/02/2020 (ora 15h00), consultaţi listele afişate pe site-ul Alianţei Franceze,  

      www.afbv.ro, pentru a cunoaşte planificarea PROBELOR SCRISE SI ORALE (săli, ore). 

 

2) Accesul în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate cu fotografie. 

 

3)  Pentru PROBELE SCRISE, accesul în sală nu este permis după începerea  examenului  

     (prima probă este cea de ascultare a unui document audio). 

 

4)  Eventualele modificări de program vor fi comunicate telefonic. 

 

5) Modele de subiecte pot fi găsite pe site-ul : http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php  

 
                                                                  Serviciul de Certificări şi Acreditări 

http://www.afbv.ro/
mailto:alliancefrancaisebv@yahoo.fr
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http://www.ciep.fr/delfdalf/sujet.php
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       RECOMANDĂRI 
 

Pentru buna desfăşurare a examenelor,  
 

 vă rugăm să : 

 

- - citiţi  « REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF » şi  ghidul candidatului (« MANUEL 

DU CANDIDAT »), documente disponibile pe site-ul AF :  http://www.afbv.ro :  
 

      « Cursuri si Examene »  « DELF-DALF »  « Informatii importante » 
 

- NU INTRAŢI în sala de examen ÎNAINTE de sosirea supraveghetorilor şi de verificarea identităţii; 

- RESPECTAŢI atât locul indicat de către supraveghetor cât şi indicaţiile/instrucţiunile acestuia; 

- scrieţi lizibil şi complet numele şi prenumele pe teză; 

- folosiţi numai pix sau stilou; 

- utilizaţi pentru ciorne numai foile distribuite;  

- predaţi supraveghetorului, la ieşirea din sală, atât teza cât şi ciornele; 

- semnalaţi orice problemă. 
 

 vă semnalăm că : 
 

- orice încercare de fraudă va fi sancţionată cu anularea pe loc a tezei, de aceea nu aveţi voie să vorbiţi, să copiaţi, 

să păstraţi sau să folosiţi materiale neautorizate; 

- nu este permisă  ieşirea din sală pe durata examenului; 

- trebuie închise telefoanele mobile sau orice alt dispozitiv electronic înainte de începerea examenului; 

- nu este permisă utilizarea dicţionarelor (excepţie : pentru DALF C1 şi C2, puteţi folosi un dicţionar explicativ al limbii 

franceze, ex : Larousse, Robert etc.)  
- în cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu-i va fi rambursată suma achitată. 
Excepţie - prezentarea unui certificat medical în cel mult o săptămână de la sesiunea de examen. 

In acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (eventual, cu achitarea unei diferenţe). 

- nu sunt admise transferurile dintr-un centru de examen în altul. 
 

 Alte informaţii : 
 

După întrunirea Juriului Naţional, rezultatele vor putea fi consultate pe site-ul Alianţei Franceze,  

începând cu 17 martie 2020: 

http://www.afbv.ro  
 

Imediat ce vor sosi « Atestatele de reuşită » 

veți fi informați prin intermediul site-ului http://www.afbv.ro și veți fi invitați să le ridicați de la Serviciul de înscrieri 
                                (program : luni şi miercuri 9h00 – 16h00, marţi şi joi 13h00-19h30). 
 

Diplomele vor fi eliberate după aproximativ 3-5 luni de la sesiunea de examen (se anunţă pe site-ul Alianţei). 
   
 

NB 1 :  Orice eliberare de atestat/diplomă se face numai în baza documentului de identitate al candidatului. 

 

NB 2 :  Diplomele DELF-DALF sunt eliberate de Ministerul Francez al Educaţiei Naţionale. 

  Corectarea lucrărilor asigurată de către 2 profesori, acreditaţi pentru examenele Delf-Dalf, se face pe baza unui barem precis,  

 impus de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris.  

După validarea lor de către Juriul Naţional, rezultatele nu pot fi contestate.  

Juriul este suveran în deciziile pe care le ia. 

 

Vă mulțumim că ați luat la cunoștință de aceste recomandări și vă dorim succes la examen ! 
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